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Zagreb, 15 - 22. 07. 1988.



Anstataŭ la kutima proza enkonduko 
ĉi foie mi decidis prunti la jenan, 
aktualan poeziaĵon de Poŭl Thorsen:

MORALO KVAROPA

Sur mia fenestro-breto
edife paradas simio-kvarteto:

L’unua fermas okulojn, 
ne volas rigardi moralo-makulojn.

La dua tenas la langon, 
evitas priklaĉi homecan mankon.

La tria Koreiojn ŝtopas, 
mensogojn laušajne gi malaprobas.

La kvara alvokas nin homojn: 
nuntempe konstante memoru 

kondomojn . ..

LEfilpO
ZAGREB 1988.02.29.
broj/numero 35 
godina/jaro VIII
primjeraka/ekzempleroj 4.000 

osnivač i izdavač / fondinto kaj eldoninto
Savez za esperanto Hrvatske 

Kroatia Esperanto-Ligo

savjet glasila / konsilantaro
Ljerka Begić, Josip Brkanac (predsjednik/ 
prezidanto), Dalibor Kudumija, Nikola Ra- 
ŝiĉ. Tea Ružić, Slavko šimunić, Ivica Špo 
lja ree

glavni , odgovorni, grafički i tehnički 
urednik

ĉefa, respondeca, grafika kaj teknika ' 
red aktoro

Ivica Špoljarec

surađivali/kunlaboris
Članovi Organizacionog odbora 44. me
đunarodnog kongresa esperantske omla
dine / membroj de LKK de la 44 a IJK 

slaganje i tisak / kompostis kaj presis 
lnternacia Kultura Servo

Međunarodni centar za usluge u kulturi 
Zagreb, Amruševa 5/1

adresa redakcije / redakcia adreso 
Savez za esperanto Hrvatske 

„Tempo"
YU 41000 Zagreb, Amruševa 5/I

I tel.(041)424-660

izlazi tromjesečno / aperas 4-foje jare 

cijena 1 primjerka / prezo de 1 ekzemp,
350.- din

godišnja pretplata / jarabono
1 200.- din

„Tempo primaju svi članovi SEH-a s upla
ćenim članarinama za tekuću godinu.

Po mišljenju Republičkog sekretarijata za prosvijetu, kulturu i fizičku kulturu 
SRH, broj 2788/1-1980 od 16. 4. 1980. godine, glasilo Saveza za esperanto 
Hrvatske „Tempo" oslobođeno je poreza na promet proizvoda.



saluton !

Bonvenon al Zagreb! Zagrebon vi jam konas. En Esperantujo ĝi 
jam estas neevitebla. Tial ankaŭ TEJO-kongreso ne povis preter
pasi nian urbon. Sed ĉifoje en Zagreb temos nek pri Zagreba Me
todo nek pri drama grupo de SE K nek pri eldona [oj de IKS sed pri 
io nova. Oni klopodos ke dum la kongreso dominu kongresa temo 
"Komunikado en 21-a jarcento". Sed ni ne volas tedi vin per troaj 
prelegoj aŭ aktivecoj kiujn vi ne povos eviti almenaŭ pro devosen
to. Ni invitas vin, do, al tia kongreso kiun vi mem "kolorigos" 
elektante dumkongresan okupon laŭ via plaĉo.

V7' povos elekti inter multaj eblecoj kiaj ekz.: produktado de la 
dumkongresa gazeto, radio, TV aŭ video programoj, aplikado de 
komputiloj, tradukado, aŭ vi povos okupiĝi pri transportaj rimedoj, 
telekomunikiloj, informinterŝanĝo, partopreni en laboro de scienca 
kolokvo pri temo ... ktp., ... ktp. Kompreneble, tiuj kiuj ne tro 
interesiĝas pri la temo, trovos abundan programon por distro kaj 
amuzo.

Vi vidas: la kongreso ne povas okazi sen vi, la kongreso ne povas 
funkcii sen vi ... ĝi ne povas plene sukcesi sen vi. Ni invitas vin 
kunlabori dum la kongreso, mem fari propran kongreson ... 
Ni zagrebanoj nur helpos vin realigi viajn dezirojn. Eluzu tion. 
Postulu, proponu ... Ni atendas vin senpacience.....

Prezidanto de LKK

Nikola Rašić



tiuj kiuj...---------------------------------
HONOR KOMITATAS: Neda ANDRIĆ, Aleksandar DEMAJO, Nikica GABRIĆ, 

Josip HRVATIN, Milan JANJIĆ, Nikola LAPOV, Ru- 
dolf MAŽURAN, Milivoj SOLAR, Velimir SRICA kaj 
Vladimir STIPETIĆ.

ORGANIZAS: Tutmonda Esperantista Junulata Organizo (TEJO) — Rotterdam 
Jugoslavia Esperanto-Ligo / Savez esperantista Jugoslavije 
Kroatia Esperanto-Ligo / Savez za esperanto Hrvatske

REALIGAS: Loka Kongresa Komitato (LKK)/ Organizacioni odbor:
Nikola RAŠIĆ (prezidanto), Teodora KUČINAC (sekretario), Natana 
JAKOVLJEVIĆ (loĝigo), Ankica JAGNJIĆ (manĝoj), Damir MIKULI- 
ČIĆ (kongrestemo). Vanja RADOVANOVIĆ (kongrestemo), Krunosiav 
TIŠLJAR (video). Ivica ŠPOLJAREC (informado), Željka ANIĆ (amuzo). 
Ljiljana PRANJIĆ (kongresmaterialojl, Sanja LAZIĆ (kulturo), Davor 
ŠTIMEC (kongresejo), Dušanka HALUŽAN (tradukoj). Sanja ŽIGIĆ 
(protokolo), Mirjana SRDIĆ (turismo). Biserka ROŽIĆ (ejo-aranĝo, man
ĝoj),Zrmka PER1Ć, Jadranka KRZNARIĆ, Snežana KRNJAK (kasistino), 
Davorka VELA.

KUNHELPAS: lnternacia Kultura Servo (IKS) /Međunarodni centar za usluge u 
kulturi — Zagreb

KONTAKTADRESO: LKK de la 44-a UK
Esperanto
Amruševa 5/1
YU—41000 Zagreb, Jugoslavio

TELEFONO: (041)424 660
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zaoreb

Zagreb, ĉefurbo, administre-politika, kultura kaj ekonomia centro de Socialisma 
Respubliko Kroatio kun ĉirkaŭ 1 miliono da enloĝantoj, estas la dua urbo laŭ

* grandeco kaj la unua laŭ industria produktado en Jugoslavio. Situita en la valo 
de la rivero Sava sub la arboza monto Medvednica, Zagreb prezentas gravan 
eŭropan trafikan kaj kulturan vojkruciĝojn. La urbo baldaŭ festos 900 jarojn de

• sia vivo. Nun ĝia malnova parto havas tipe mezepokan aspekton kaj la nova 
tute modernan.

Zagreb estas urbo kun riĉa kulturheredaĵo, universitata centro kun 300-jara 
tradicio, sidejo de Jugoslavia Akademio de Sciencoj kaj Artoj kaj de Jugoslavia 
Leksikografia Instituto. Hodiaŭ Zagreb estas urbo de dinamika kultura kaj 
scienca vivo kaj urbo el kiu en la mondon startis multaj grandaj nomoj de muzi
ko, literaturo, plastika arto , scienco... Gi estas urbo de modernaj komunikiloj: 
2 TV programoj, 6 radio-programoj, 3 tagĵurnaloj kaj 30 semajngazetoj aperas 
en ĝi. Gi havas 4 filmproduktantojn, 9 teatrajn domojn kaj 40 teatrajn ensem-
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blojn, 70 muzeojn, galeriojn kaj artkolektojn, 2 simfoniajn orkestrojn... 160.000 
gejunuloj lernas en ĝiaj lernejoj kaj fakultatoj. Zagreb estas malnova urbo 
— juna spirite.

Disflorantaj parkoj, romantik^ promenejoj tra la supraurbaj stratoj, la pafo de 
kanono de sur la turo Lotrŝĉak ĉiutage precize je tagmezo, kruĉo da vino aŭ 
biero kaj ŝtrukloj (farunmangajo) de Zagoije, taso da kafo en "kafejeto” ĉe la 
ĉefa placo ... jen Zagreb.

Sed ne forgesu, Zagreb estas ankaŭ sufiĉe konata Esperanto-centro. En ĝi nun 
aktivas 3 Esperanto-societoj (la unua Esperanto-societo estis fondita en 1908, 
do antaŭ 80 jaroj). Ĉirkaŭ 1500 zagrebanoj parolas Esperanton. En Zagrebo 
aktivas lnternacia Kultura Servo, la sola profesia E-entrepreno en Jugoslavio 
kun pluraj plentempaj oficistoj. En Zagreb ĉiuaŭguste okazas Pupteatra Inter
nacia Festivalo (PIF) en kiu esperantlingve ludas la plej bonaj mondaj profesiaj 
pupteatroj. Jam 35 jarojn ĉiudimanĉe estas elsendata esperantlingva radio- 
-elsendo kaj lastatempe aperas ĉiuĵaŭde nacilingva rubriko "Esperanto” en la 
plej legata jugoslava tagĵurnalo "Večernji list”. Zagreb ĝis nun gastigis dekojn 
da diversaj internaciaj esperantistaj renkontiĝoj, simpozioj, kongresoj kaj festi
valoj. Ni esperas ke ankaŭ vi sentos vin agrable kaj hejmece en nia urbo.

Nova 
Zagreb

en la unua 
plano vid
eblas parto 
de la kon
gresejo de 
la 44-a IJK

6



kongresejo
La 44-a Internacia Junulara Kongreso 
de TEJO okazos en Zagreba Lerneja 
centro.
La Centro ampieksas: 4 hejmojn por 
loĝado kun 650 litoj en cefe 4-Gtaj 
ĉambroj; 3 domojn kun lernejaj ekipa
ĵoj por 1500 lernantoj; kuirejon kaj 
restoracion; kino-salonon; 2 domegojn 
por sporta aktivado; grandan korton 
kun fudbalejo kaj promenejo.

La kongresejo facile atingeblas per 
tramoj n-ro 6 (direkto: Sopot) kiuj 
preterpasas la urbocentron, la fervo
jan kaj la autobusan stacidomojn. 
Eliru je la lasta haltejo. La enurbaj 
autobusaj linioj startas de la fervoja 
stacidomo, ĉe la elirejo el la subfervo
ja trapasejo. Autobusoj n-ro 221 
(direkto: Travno) preterpasas la kon
gresejon kaj haltas tuj proksime de 
ĝi (la 4-a haltejo). Biletojn oni aĉetas 
ĉe tramkondukistoj kaj ŝoforoj.

La plena (nacilingva) nomo de la kon
gresejo kaj ĝia adreso estas:

GRAĐEVINSKI OBRAZOVNI 
CENTAR „Zvonko Brkić"

1 - KONGRESEJO
2 — Esperanto-Centro
3— ĉefa Fervoja Stac
4-
5- _________
6— Aŭtobusa haltejo de enurba trafiko

___  Fervoja Stacidomo (Glavni kolodv.) 
Aŭtobusa stacidomo (eksterurba trafiko) 
Urbocentro

1 - AKCEPTEJO 
KONGRESAJ SALONOJ 
DORMEJOJ 
MANĜEJO
KINO-S ALONO 
SPORTEJOJAvenija V. HOLJEVCA 17
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PRI LA

kongresa temo

"KOMUNIKADO EN LA 21-a JARCENTO”

La deziro de la organizantoj estas trakti kongresan temon interesan por junaj 
esperantistoj sed ankaŭ por neesperantista publiko. Krome, la temo ebligu 
kontakti certan industribranĉon en kiu unuopaj entreprenoj povus trovi 
intereson kunfinanci la kongreson. Ŝajnas al ni ke la elektita temo havas 
ĉiujn ĉi dimensiojn.
Tial ni deziris ke unuflanke, kadre de la Scienca Kolokvo, interesitaj kongre
sanoj aŭskultu prelegojn de fakuloj pri diversaj aspektoj de la temo kaj 
aliflanke ke plejeble multaj kongresanoj mem aktivu en la antaŭviditaj labor
grupoj kaj redakcioj rilatantaj al la temo (kongresa radio, televido, bulteno, 
laborgrupo pri komputiloj, pedagogio kaj eĉ flankrilata sciencfikcio kaj 
futurismo).

La temon de la kongreso ”Komunikado en la 21-a jarcento” oni traktos en 
jenaj du formoj:

SK a) SCIENCA KOLOKVO

Dum 3 tagoj (17-a, 18-a kaj 19-a de julio) estos rezervita tempo 
kaj la spaco por la kolokvo en kiu prelegos deko da eminentuloj 
en diversaj fakoj de komunikologio, informadiko kaj lingvistiko. 
Inter aliaj partoprenos ankaŭ reprezentantoj de BSO kaj Budape
sta Universitato.
Post prelegoj ĉiuj interesitoj povos diskuti. Oni intencas post la 
kolokvo presi kolekton de referaĵoj kaj konkludoj. La kolokvon 
gvidos Nikoh Raŝiĉ.

b) LABORGRUPOJ

TV Kongresa televido — gvidata de K. Tiŝljar, profesia filmisto
de TV Zagreb, prizorgos ĉiutage kongresan TV-programon, 
tiel ke unu grupo filmos per video-aparatoj la okazaĵojn kaj 
preparos raportojn pri la kongreso dum aliaj transprenos parton 
de oficialaj TV-novaĵoj kaj ilin esperantigus. Fine oni ĉion muntos 
kaj vespere prezentos al kongresanoj en duonhora TV-programo. 
(Ni invitas interesitojn kunporti video-kameraoj n VHS aŭ Video-8 
se ili posedas tiujn.)
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RA Kongresa radio — la redakcio de la kongresa radio prizorgos 
ĉiutage informojn pri la kongreso kaj informados por laŭtinsta- 
laĵoj dum la maten- kaj tagmanga tempo. Aparta redakcio pre
paros mallongan 2-lingvan programon pro Junulara Radio de 
Zagrebo. La redakcion gvidos Andy E. Kŭnzli kaj la raportistoj 
de la Junulara Radio.

BU Kongresa bulteno. La redakcio de la kongresa bulteno ĉiutage 
preparos kelkpaĝan informilon uzante specialigitajn tekstpri
laborajn komputilajn programojn. La gvidanto da la redakcio 
estos Ivica Spoljarec.

KO Laborgrupo pri komputiloj — ellaboros programojn por 
instruado de Esperanto, prizorgos programojn por tekstoprilabo
ra, kunordigados kongresajn informojn, instruos interesitojn pri 
'programlingvoj ktp.

SF Sciencfikcio kaj futurismo, (en preparo)
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PROVIZORA ĜENERALA PROGRAMO C

ZAGREB- 1988.07.15-22.

r--------- -T
\ JULIO

X. '88

HOROJ \

15-a

VENDREDO

16-a

SABATO

17-a

DIMANĈO

18-a

LUNDO

1

MA

7—8;30 M A 1r e N M A

SK SK
10 h KO KO

9—10;30 Solena BU BU
malfermo T6 T6

I — — — _ ----- J
I TEJO SK SK I

11—12;30 I 
I 50-jara KO KO I
I L4 L4 [
V L8 L8

ALVENO
i

▼
L9 L9 AA

AKCEPTO

12;30—14 LOKIGO T A G M A N

1
1 RA SK TV SK TV SK

14,30-16 1 L3 L5 L3 L5 L3 L5 L3
T L7 L7 L7 L7

TV SF SK RA SK RA SK
16;30—18 L1 L2 LI L2 L1 L2 L1

SF SF SF

18;30—20 V E ‘ P R M A

20-20 ;30 K o n g r esa TV P

Interkona Nacia Pupteatro Teatra Te
21-23 vespero vespero vespero

Koncerto Rok

23- N o < t o m e z a j P r



LKK: Kroatia Esperanto-Ligo Amruŝeva 5/1, YU-41000
Zagreb, Jugoslavio. Tel. 041 /424-660, 041 / 429-405

EKSTERLANDAJ PAGOJ: Banko Mess L Hope, Postbus 749, NL-3000
AS Rotterdam, Konto n-ro: 25.52.89.804 zagr-i 
Poŝtĉekkonto (nederlanda); n-ro 62 73 37 zagr-i

Ĉeftemo: "KOMUNIKADO EN LA 21-a JARCENTO”

Mi aliĝas al la 44-a IJK (15-22 julio 88) en 
Zagrebo laŭ ĉi-dorsflankaj kondiĉoj.

Familia nomo:_______________________ nask.: ______________

Persona nomo.: sekso: _ __________

Kompleta adreso (latinaj literoj, kun landnomo kaj poŝtkodo):

Lando: ___________________

Vegetarano: jes / ne
Dato de pago:_______________

Dato de aliĝo:_______________

Telefono:___________________

Fumanto: jes / ne
Pagmaniero:_________________

Subskribo: _________________

Ne plenigu!
TEJO-membro pago rie. konfirmilo restkotizo



KOTIZOJ KAJ ALIĜKONDlĈOJ POR JUGOSLAVOJ

aliĝo ĝis la 01. 05. 1988. 01. 07. 1988. poste

dinaraj prezoj
plena 
prezo

nur 
kotizo

plena 
prezo

nur 
kotizo

plena 
prezo

nur 
kotizo

taga 
bileto

aĝ
o 

je
 d

at
o 

de
 al

iĝ
o

ĝis 15 jar. 165.000 12.500 180.000 15.000 250.000 30.000 5 000

15-25 180.000 25.000 195.000 30 000 300.000 60.000 10.000

pli ol 25 195.000 35.000 210.000 45.000 350.000 90.000 15.000

ATENTON! A) PAGMANIEROJ:— al ĝirkonto de KEL: Savez za esperanto 
Hrvatske, Amruŝeva 5, Zagreb, 30102-678-4863.

— aŭ poŝtmandate (poštanskom uplat.) al la supra adreso de KEL
B) La „PLENAN PREZON" (en la pagperiodo ĝis la 1. 5. '88.) eblas 

pagi en du fojoj, tiel ke oni devas tuj pagi 100.000 din.- kaj la res
ton ĝis la 31.05. 1988.

C) En la kazo de enormaj ŝanĝoj de ĝeneralaj kostoj la prezoj el la
supra tabelo estos korektitaj I

Mi pagas: — Plenan prezon .....................din

— Nur kotizon  din
— La kongresan ekskurson  din
— Memzorganto (tranoktado en ,,ŽTP"-domo) ..................... din
— Taga(j)n bileto(j)n (rondsignu la tago(j)n I)

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. (07.1988.) .....................din

SUMO: ...........................din

- Mi volas aktivi en la sekvaj laborgrupoj de la kongreso (klarigoj troveblas en la informa bulte
no „Tempo”). Bonvolu rondsigni:

SK KO TV RA BU SF L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

KONDIĈOJ KAJ KLARIGOJ

PLENA PREZO inkluzivas loĝadon en kongresejo, matenmanĝojn, tagmanĝojn kaj vesperman
ĝoj dum la kongreso (de la vespermanĝo la 15-an ĝis la matenmanĝo la 22-an 
de julio 19881, kongresan ekskurson kaj ja kongresan kotizon kiu ampleksas 
kongresajn materialojn kaj partoprenon al ĉiuj kongresaj programoj.

NUR KOTIZO: Tiu sumo donas nur la rajton partopreni la kongresajn programojn (kaj la 
ricevon de kongresaj materialoj) sed sen la partopreno en la kongresa ekskurso.

TAGA BILETO: Ebligas partopreni ciujn kongresajn programojn de la certa dato (sen kongresaj 
materialoj kaj sen la partopreno en la kongresa ekskurso).

KONGRESA EKSKURSO. Tiuj kiuj ne pagis „plenan prezon” kaj tamen deziras partopreni la 
ekskurson al Trakoščan devas pagi 16.000 din. ĝis la 01.07. 1988. Post tiu da
to la prezo estos 25.000 din.

MEMZORGANTOJ (NUR TRANOKTADO). Eblas pagi nur tranoktadon en Lerneja domo 
„ŽTP", kiu estas 3 autobusajn staciojn for de la kongresejo. La prezo por 7 
(sep) noktoj estas 59.500 din. En tiu kazo necesas samtempe aldone pagi la 
kongresan kotizon laŭ la supra tabelo. Pri la manĝoj kaj transporto oni devos 
mem zorgi.

- Kiel aliĝdato validas la dato de ricevo de la pago! Se vi malaliĝas ĝis plejmalfrue unu monaton 
antaŭ la kongreso vi ricevos vian pagon minus 20.000 din., poste nenion. Via aliĝo estas trans
donebla nur al alia persono el Jugoslavio.

NE EBLAS TENDUMI EN ZAGREBO I



TUJ POST LA KONGRESO ( la 22-an de julio ) NI ORGANIZAS KOMUNAN, UNU
TAGAN EKSKURSON AL UNIKA NATURA FENOMENO (vidu sur la paĝo 22):

LAGOJ DE PLITVICE

La prezo de Ia ekskurso inkluzivas afitobusan vojaĝon Zagreb—PUtvice-Za- 
greb, enirbileton kaj la tagmanĝon en la regionstila restoracio. La prezo de 57 
N. gld. po persone pageblas al la kongresaj kontoj menciitaj sur la aliĝilo. Pri 
via pago kaj deziro partopreni la ekskurson bonvolu skribe informi la LKK- 
on. La limdato estas la 20-a de junio 1988.

1 ELDONEJO KAJ 
LIBROSERVO DE

INTERNACIA

KULTURA

SERVO

OFERTAS:

KROMVO?’ lingvolernajn kaj 
lingvoekzercajn 

materialojn laŭ la 
Zagreba Metodo 

— antologiojn — beletraĵojn ktp.

Petu nian libroliston.

1
1

■ gti LK.S.
■ k Amruševa 5/1, pp 499
— YU-41000 Zagreb

la 21-a
PUPTEATRA INTERNACIA FESTIVALO

1988. 08. 25.-31.



PROPONOJ - INTERŜANĜOJ - KUNLABORO

Al ĉiuj kongresanoj ni proponas etan (kulturan) interŝanĝon. Ni interesiĝas pri 
la:
- libroj de jugoslavaj aŭtoroj (beletristoj, poetoj ktp.) tradukitajn en vian nacian 

lingvon,
- kvalitaj kasetoj kun popola muziko de via lando.

Kontraŭ tio ni donos al vi ĉe via alveno al Zagreb unu esperantan libron el Jugosla
viaj literaturoj aŭ kasedon de Zagreba instrumetodo. La librojn ni uzos por speciala 
ekspozicio kaj la kasetojn por ilustri la kongreson en radio-programoj. Se eblas, ni 
estus feliĉaj se vi kunportus ankaŭ turismajn prospektojn en esperanto ĉu de via 
Lndo, ĉu de la urbo — tion ni ankaŭ bezonas por ekspozicio.

KUNSIDO DE KONGRESANOJ EL LA ĜEMELURBOJ DE ZAGREBO

Ni dediĉas apartan kunsidon al kongresanoj el ĝemelurboj de Zagrebo (ili estas: 
Birmingham, Sanghai, Kioto, Mainz, Bmo, Bologna, Lisboa, Troms0, Ciuj, Krakow, 
Leningrad, Leipzig, Pitsbourg, Salzburg, Graz). La kunsido okazos lundon la 18-an 
de julio je la 11-a horo. Oni pridiskutos estontan kunlaboron de esperantistoj el 
tiuj urboj kaj la principojn de tia interurba agado. Ni petas ĉiujn kongresanoj ella 
menciitaj urboj kontakti siajn urbajn instancojn, ĉar ni jam skribis leterojn nome de 
la Zagreba urbestro ke ni invitas reprezentanton al tiu ĉi kunsido.

KUNSIDO DE E-JUNULARO EL REGIONO ALPOJ-ADRIATIKO

Mardon, la 19-an de julio inter la 10-11,30 okazos kunsido de kongresanoj kiuj 
venis el la diversaj partoj de regiono Alpoj-Adriatiko (partoj de Norda Italio, partoj 
de Aŭstrio, Bavario, Slovenio, Kroatio kaj Vas). La celo estas pridiskuti estontan 
kunlaboron kaj eventuale proponi postan fondon de "Junularo Alpoj-Adriatiko" 
kiel sekcion de Esperanto-Asocioj de la regionoj — membroj en la komunaj'o 
"Alpoj-Adriatiko".

KUNSIDO DE E-JUNULARO EL BALKANAJ LANDOJ

Ĵaŭdon , la 21-an de julio, inter la 10 — 11,30 okazos renkontiĝo de kongresanoj el 
Balkanaj landoj, cele al intensigo de kunlaboro en la koncerna regiono de Sudorien
ta Eŭropo.
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SK — scienca kolokvo
KO — laborgrupo pri komputiloj
TV — kongresa televido
RA — kongresa radio
BU — kongresa bulteno
SF — sciencfikcio kaj futurismo

L1 — kurso pri folkloro
L2 — anasetoj
L3 — internacia koruso
L4 — internacia orkestro
L5 — skeĉo-preparado
L6 — kurso pri la kroata lingvo
L7 — interhomaj rilatoj
L8 — pupteatro
L9 — zagreba instrumetodo

AA — kunsido de E-junularo e! la regi
ono Alpoj-Aoriatiko

Ai

GU - kunsido de kongresanoj el la ĝe- 
melurboj de Zagreb

BL — kunsido de kongresanoj el 
Balkanaj landoj
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(LABOR) GRUPOJ KAJ KURSOJ

LI Kurso pri YU-folkloro, La kurson gvidos membroj de
amatora folklora grupo, kiu montros al interesitoj dancmanieron, 
muzikon kaj popolkostumojn el diversaj partoj de Jugoslavio. 
Kompreneble ke vi povos mem danci ktp.

L2 Artaĵetoj. Jen la okazo ellerni kiamaniere mem fari etajn,
simplajn sed plaĉajn donacetojn. Je la dispono estos farboj, ligno, 
tolo, papero... kaj faka gvidanto. Necesos nur engaĝi proprajn 
manojn kaj ideojn.

L3 Internacia koruso. La koruson gvidos Kostas Zaharakis. Oni
kantos esperantlingve internaciajn, jugoslaviajn kaj aliajn kantojn.

L4 Internacia orkestro. La bonaj spertoj de Hanovra IS-o instigis
nin provi organizi Internacian Orkestron dum UK. Tiuj kiuj 
muzikas bonvolu anonci sin antaŭe, kaj se oni bezonas iun nekun- 
porteblan muzikilon sciigu nin tuj, eble ni povos solvi la proble
mon.

L5 Skeĉo-preparado. Oni jam preparas etajn humura jojn kaj 
skeĉojn kiujn vi ekzercos dum la kongreso, amuzante unue sin 
kaj poste ia aliajn (pere de la kongresa radio kaj televido aŭ dum 
la Internacia Vespero).

L6 Kurso pri la kroata lingvo. Se vi interesiĝas pri la lingvo
parolata en nia urbo, ni organizos etan rapid-kurson, kun la celo 
baze informigi pri ĝi kaj ellerni iujn plej oftajn vortojn kaj frazojn.

L7 Interhomaj rilatoj. Kiel komunikadi kun aliaj? Kiel harmonii
kun homoj ĉirkaŭ ni? Kiel farti pli komforte kiel novulo en 
grupo? Lerni por fariĝi pli komprenema kaj pli kuraĝa ... La 
laborgrupon gvidas konata socipsikologo Tyburcjusz Tyblewski.

L8 Pupteatro, (en preparo)

L9 Zagreba instrumetodo. Interesitoj povos ekscii pri la metodo
de esperanto-instruado evoluita en Zagrebo, kontribui al la plua 
evoluigo de la instrumaterialoj kaj mem gvidi kursojn por komen
cantoj. Laborgrupon gvidos Z. Tiŝljar.
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VESPERAJ PROGRAMOJ

vendredo (15.07.) INTERKONA VESPERO
- interkonaj ludoj, amuzprogramo, muziko, 

danco...

sabato (16.07.) NACIA VESPERO
— muzika programo
— folklora kaj teatra programoj

dimanĉo (17.07.) PUPTEATRAĴO
KONCERTO DE KANZONISTOJ

— koncerto de esperantistoj-kanzonistoj, kanzonoj 
satiraĵoj...

lundo (18.07.) TEATRA VESPERO
— prezentaĵoj de du eksterlandaj esperantistaj 

teatraj grupoj kaj prezento de SEKA grupo el 
Zagrebo

mardo (19.07.) PUPTEATRAĴO 
ROKMUZIKA KONCERTO

merkredo (20.07.) INTERNACIA VESPERO
— kutima mozaik-programo. Nur antaŭe prepari

taj programoj povos esti prezentataj dum tiu 
ĉi vespero. Programo de ĉiu lando aŭ grupo 
estas limigita je maksimume 10 minutoj.

ĵaŭdo (21.07.) ADIAŬA VESPERO
— laborgrupoj prezentos siajn laborrezultoj^ 

Prezento de teatra programo preparita dum la 
kongreso, programo de la koruso, orkestro, 
amuzprogramoj, kisoj...
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LA KONGRESA EKSKURSO

TRAKOŜĈAN

Merkredo, la 20-a de julio.
La ekskurso daŭros de la 8,30 ĝis la 18,30.
Veturo peraŭtobusa.

Duni la ekskurso ni vizitos parton de regiono Zagorje, kiu situas norde de 
Zagrebo. Antautagmeze parto de kongresanoj iros al Kumrovec, naskiĝloko 
de la forpasinta jugoslavia prezidanto Tito,. La vilago nun estas etno-vilago 
kun malnovaj domoj kaj pasintjarcenta etoso.
La alia parto de kongresanoj vizitos urbeton Krapina kie estas arkeologia 
trovloko Huŝnjakovo , kie antaŭ 40.000 vivis prahomoj (Homo crapiniensis). 
Tio estas la plej malnova homa loĝkolonio trovita ĝis nun en la sudo de 
Eŭropo. En Krapina troviĝas ankaŭ interesa katolika, baroka pregejo TrŜki 
vrh el la 17-a jarcento.
Tagmeze ambaŭ grupoj renkontigos ĉe la kastelo Trakoŝĉan, kie oni kune 
pasigos la postagmezon. La kastelo estis konstruita en la 14-a jarcento kaj 
renovigita en la 19-a. Nun en ĝi estas muzeo de mezepokaj armiloj kaj ekspo
zicio de portretoj. La kastelo situas sur la monteto apud la lago kiun ĉirkaŭas 
belega arbaro. Tie oni tagmaĝos kaj poste estos organizita amuzprogramo 
kun tradiciaj sportoj. Krome, eblos piedekskursi sur la apudan montopinton 
Ravna Gora (672 m), naĝi en la lago aŭ en la naĝejo de la apuda sporta 
centro, aŭ kune kanti kantojn el la kongresa kantareto, aŭ ...
Ne forgesu kunporti bankostumojn kaj sportŝuojn!

Kumrovec
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utilaj informoj

Ĝeneralaj informoj pri Jugoslavio
Socialisma Federacia Respubliko Jugoslavio troviĝas en sudoriento de Eŭropo. 
Oia teritorio ampleksas 255.804 kvadratkilometrojn. Jugoslavio havas 22,5 mili
onojn da loĝantoj. La ĉefurbo estas Beograd. Jugoslavio estas federacio de ses 
respublikoj: Bosnio kaj Hercegovino, Kroatio, Montenegro, Makedonio, Serbio 
kaj Slovenio. Zagrebo estas ĉefurbo de SR Kroatio.
Jugoslavio estas socialisma lando kun memadministra socisistemo kaj membro de 
nealianca movado.
Historio de Jugoslavio estas tre riĉa. En folkloro kaj kulturo miksiĝas okcidenta kaj 
orienta kulturinfluoj. En Jugoslavio vivas pluraj popoloj kaj ĉiuj iliaj lingvoj estas 
oficialaj. La plej disvastigita estas la kroatserba lingvo. La plej grandaj aliaj lingvoj 
estas la slovena, makedona, albana, hungara, rumana, itala kaj slovaka.

Pasporto — vizo
Jugoslavia vizo ne estas necesa por la loĝantoj de la sekvaj landoj: Alĝerio, Aŭstrio, 
Bangladeŝo, Belgio, Bolivio, Botsvano, Bulgario, Ĉeĥoslovakio, Danlando, Finnlan
do, Filipinoj, Francio, Nederlando, Irako, Irano, Irlando, Italio, Islando, Japanio, 
Norvegio, Peruo, Polando, Portugalio, Rumanio, San Marino, FR Germanio, Hispa
nio, Svislando, Liĥtenŝtejno, Svedio, Srilanko, Tunizio, Turkio, Britio, Nordir
lando, Zambio ka Zimbabvo.
La vizon ne bezonas ankaŭ vizitantoj kiuj havas dokumenton de Unuiĝintaj Nacioj, 
posedantoj de diplomatiaj pasportoj kaj pasportoj kun la klaŭzo "oficiala”, same 
kiel ŝtatanoj de USSR, NR Mongolio, DDR, DPR Koreujo, Ekvadoro kaj Ĉinio.
Aliaj eksterlandanoj devas havi validan vizon kiun oni povas peti ĉe jugoslavaj 
ambasadoj kaj konsulejoj.

Mono:

La jugoslava mono estas dinaro. Monŝanĝejoj funkcias en bankoj, hoteloj, poŝtoj, 
flughavenoj, fervojaj kaj aŭtobusaj stacidomoj kaj turismaj oficejoj. Eksterlandaj 
vizitantoj ricevas dinarojn aŭ dinarajn ĉekojn.,

GRAVE ! Forlasante Jugoslavion ne eblas reŝanĝi dinarojn al vialanda valuto!

Horsistemo:
La tempo en Jugoslavio estas mezeŭropa.

Vetero:
La Araneo okazos dum la varma vetero. Meza temperaturo en julio estas inter
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Vojaĝeblecoj:
— Trajnovojaĝo estas relative malmultekosta sed malrapida, ne tro komforta kaj 

ofte trajnoj estas plenplenaj da vojaĝantoj. Per trajno atingeblas preskaŭ ĉiuj 
gravaj urboj en Jugoslavio (krom Dubrovnik). Fervoja linio ne ekzistas laŭlonge 
de la marbordo! En Jugoslavio aceteblas kaj validas "Inter Rail” - biletoj. Raba
toj: ir-revena bileto 20%, grupo (pli od 6 personoj) 25-30%.

- Aŭtobusaj vojaĝoj estas pli multekostaj (proksimume duoble pli od per trajno) 
sed aŭtobusoj pli ofte frekventas, ili estas pli regulaj kaj per ili atingeblas preskaŭ 
ĉiu vilaĝo.
Ŝipoj. Ciuj loĝataj insuloj atingeblas per regulaj ^iplinioj, plej ofte el la proksimaj 
apudmaraj urboj. Ekzistas ankaŭ regulaj Siplinioj al Italio kaj Greklando.

Tranokteblecoj:
Hoteloj somere estas plenplenaj en turismaj lokoj kaj precipe laŭ la marbordo. Libe
ran ĉambron oni povas kapti nur hazarde. La prezoj estas je kutima eŭropa nivelo. 
Eblas ankaŭ tranokti private pere de la lokaj turismaj oficejoj. Tendumejoj estas 
multegaj kaj diverskvalitaj apudmare (10-30 okcidentgermanaj markoj po nokte). 
Junularaj gastejoj ekzistas nur en kelkaj urboj kaj insuloj kaj oni rekomendas anon
cigi almenaŭ unu monaton antaŭ la alveno.
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En Jugoslavio ekzistas tre multaj interesaj kaj vizitindaj lokoj. Dezirante iomete 
helpi al tiuj kiuj antaŭ aŭ post la kongreso deziras resti en Jugoslavio kaj pli intimi
gi Kun giaj pejzaĝoj, homoj kaj vivmanieroj ni proponprezentas kelkajn elstarajn 
vojaĝetojn.
Pliajn informojn kaj eventualan helpon vi povas skribe peti ĉe Turisma sekcio de 
LKK de la 44-a IĴK (Esperanto, AmruSeva 5, YU-41000 Zagreb). Ju pli frue des 
pli sukcese !

1. POSTOJNA - estas unu el la plej belaj kaj la plej grandaj grotoj en Ia mondo. 
La groto konsistas el pli ol 20 kilometroj da tuneloj kaj haloj riĉegaj je mirigaj 
ŝtonformoj, koloroj kaj akvo, parte viziteblaj per eta vagonaro.

2. ISTR IO — estas duoninsulo en norda parto de Adriatika maro. Apudmaraj 
lokoj estas la plej vigla turisma regiono en Jugoslavio sed en la interna parto 
troviĝas multaj kvietaj , pitoreskaj kaj malnovaj urbetoj kun specifa stona 
arkitekturo situantaj sur montetoj en agrabla kaj ĉarma pejzaĝo.Vizitindas: 
Motovun, Piran, Poreĉ, Rovinj,Pula ficun fama romia amfiteatro) , Insularo 
Brio ni (naturparko, iama rezidejo de Tito).

3. LAGOJ DE PLITVICE. Protektita naturparko. Monda heredaj"o. 120 kilo
metrojn sude de Zagreb, en arbara regiono trovigas sistemo de 16 interplektitaj 
belegaj lagoj kaj lagetoj kun kristala Blukolora akvo. Ilin kunligas sennombraj 
Saŭmantaj kaskadoj kaj Bruaj akvofaloj.

4. KORNATI. Unika arkipelago en la Meza Adriatiko (apud la urboj Zadar kaj 
Šibenik). La insularo konsistas cl kelkcento da insuletoj riĉegaj je formoj kaj 
markoloroj. Eblas organizi Robinsonajn ekskursojn persipe se sufiĉe da inte
resitoj anoncigos ĝis la fino de majo.
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6. DUBROVNIK. Malnova mondkonata urbo, monda heredaĵo, fama pro sia bone 
konservita mediteranea ŝtona arkitekturo kiu tre bone viglas kaj ĉarmas ankaŭ 
hodiaŭ.

6. SARAJEVO. Urbo kun specifa ĉarmo en la centro de Jugoslavio, kie sentiĝas 
forta influo de Oriento. La urbo estas monde konata pro la atentato per kiu 
komencigis la unua mondmilito kaj pro la okazigo de la 14-aj Vintraj Olimpikaj 
Sportludoj.

7. KOPAČKI RIT — Estas duonsovaĝa marĉa regiono inter la riveroj Dunav 
(Danubo) kaj Drava. Tie trovigas protektita reĝlando de birdoj (unu el la 
lastaj en Eŭropo). En la apuda urbo Osijek aktivas E-societo kiu, al interesitoj, 
povas helpi organizi la viziton.

8. MANASTIRI (MONAĤEJOJ). En orientaj kaj sudaj partoj de Serbio trovigas 
arkitekture specifaj monaĥejoj, konstruitaj antaŭ pli ol 5 jarcentoj kiuj ankoraŭ 
nun aktivas. Indas viziti ilin ankaŭ pro la tre bone konservitaj murpentraĵoj.

9. OHRID — Estas la plej vizitinda loko en la sudo de Jugoslavio (Madekodnio) 
apud la samnoma lago. La urbo riĉas je origina arkitekturo kaj kulturo sed 
samptempe ĝi estas agrabla ripozcentro.

10. FLOSADO SUR LA RIVERO TARA. La plej impresiga kanjono de Eŭropo 
troviĝas en Montenegro. Ekde antaŭ keikaj jaroj eblas organize trapasi tiun 
kanjonon per flosoj faritaj el trunkoj. Pro la granda intereso necesas rezervi 
la flosojn almenaŭ 2-3 monatojn antaŭe. Tuj proksime vizitindas montaro 
Durmitor kaj agrabla sabloriĉa marbordo de Suda Adriatiko.
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